
Z á p i s n i c a   
 

z  ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, ktoré sa 

konalo dňa  16. 11. 2022 o 17.00 hodine  v kultúrnom dome. 

__________________________________________________________________________ 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Na úvod ustanovujúceho obecného zastupiteľstva zaznela štátna hymna Slovenskej republiky.  

 

K bodu 1/ Otvorenie 
Ustanovujúce  zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril starosta obce  Cyril Cabadaj, ktorý 

zároveň, ako predsedajúci, všetkých prítomných privítal. 

Na zasadnutí bolo prítomných  8  novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva.  

Svoju neúčasť ospravedlnil znovuzvolený poslanec Jozef Krajčovič. 

 

K bodu 2/  Určenie zapisovateľa  
Starosta určil za:  

 -  zapisovateľku : Ing. Marianu Sneženkovú, zamestnankyňu obce, 

 

K bodu 3/ Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce 
Predsedníčka  miestnej volebnej komisie  Slavka Remeňová  informovala,  

že k voľbám pristúpilo 795 voličov, čo predstavuje  56 %  z celkového počtu voličov. 

Konštatovala, že komisia pracovala v 7-člennom zložení + zapisovateľka. 

Zároveň oboznámila prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce - obecného 

zastupiteľstva a starostu obce. 

Odovzdala znovuzvolenému starostovi obce Osvedčenie o zvolení  a menovite vyzvala 

novozvolených poslancov, aby si prevzali Osvedčenie o zvolení za poslancov. 

  

K bodu 4/   Zloženie sľubu starostu obce 
Súčasný starosta obce Cyril Cabadaj, ktorý je zároveň opätovne zvoleným starostom, prečítal 

a svojim podpisom potvrdil sľub starostu obce. 

 

K bodu 5/   Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 
Predsedníčka miestnej volebnej komisie Slavka Remeňová vyzvala  Ing. Líviu Kopálovú,        

aby za novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva prečítala predpísaný sľub poslanca.  

Každý poslanec vlastnoručným podpisom potvrdil prevzatie svojej funkcie.    

Starosta obce konštatoval, že sľub zložili ôsmi z deviatich  poslancov obecného zastupiteľstva 

a obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné. 

Jozef Krajčovič zloží sľub poslanca na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva. 

 

K bodu 6/   Príhovor starostu obce 
Novozvolený starosta obce Cyril Cabadaj poďakoval obyvateľom obce za prejavenú dôveru, 

ktorú prejavili tým, že ho opäť zvolili do funkcie starostu obce Žabokreky nad Nitrou.  

Zablahoželal novozvoleným poslancom a vyjadril presvedčenie, že len spoločne a vzájomnou 

spoluprácou môžu dosiahnuť vytýčené ciele. 

 

 

 

 



K bodu 7/   Schválenie programu obecného zastupiteľstva 
Starosta obce prečítal návrh programu. 

 

Návrh programu: 
 1/   Otvorenie zasadnutia       

 2/   Určenie zapisovateľa  

 3/   Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení                    

        o zvolení 

 4/   Zloženie sľubu starostu obce 

 5/   Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva 

 6/   Príhovor starostu obce 

 7/   Schválenie programu obecného zastupiteľstva  

 8/   Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie  

 9/   Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby starostu a poslancov 

10/   Menovanie zástupcu starostu obce   

11/   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť  

        zasadnutia obecného zastupiteľstva ( §12 ods. 2,3,5 a 6 zákona č. 369/1990 Zb.) 

12/   Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov 

13/   Ustanovenie členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných  

        činiteľov 

14/   Návrh na poverenie poslancov OZ k výkonu sobášiaceho, určenie sobášnych dní                                

        a určenie sobášnej miestnosti              

15/   Správa audítora o vykonanom audite za rok 2021 

16/   Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 12/2010 o verejnom poriadku na území  

        obce. Schválenie VZN č. 1/2022 o zrušení VZN č. 12/2010 o verejnom poriadku                            

         na území obce.  

17/   Diskusia a interpelácie poslancov 

18/   Záver 

 

Predložený návrh programu bol schválený. 

Hlasovanie: prít. 8 ; za 8, proti 0, zdr. 0    

 

K bodu   8/   Voľba mandátovej komisie a návrhovej komisie  
Starosta obce navrhol: 

trojčlennú mandátovú komisiu v zložení  : PhDr. Lucia Žilinková, 

                                                                      Matúš  Čačko,    

                                                                      Ing. Marian Omelka.  

                                                     

Predložený návrh bol schválený  

Hlasovanie: prít. 8 ; za 8 , proti  0  , zdr. 0  

 

a návrhovú komisiu v zložení :   Ing. Rudolf Poništiak,   

                                                      Ing. Ladislav Mačuha. 

                                                                                                         

Predložený návrh bol schválený  

Hlasovanie: prít. 8 ; za 8 , proti 0, zdr. 0    

 

 

 

 



K bodu  9/   Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby starostu a poslancov 
PhDr. Lucia Žilinková, za mandátovú komisiu, overila a potvrdila  platnosť výsledkov volieb   

do orgánov samosprávy obce. Potvrdila, že starosta obce i novozvolení poslanci obecného 

zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub. Na základe ich čestných vyhlásení potvrdila, 

že nikto z nich nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s funkciou starostu obce alebo poslanca 

obecného zastupiteľstva. 

Obecné zastupiteľstvo správu mandátovej komisie zobralo na vedomie. 

Hlasovanie: prít.8 ; za 8, proti 0, zdr. 0  

 

K bodu 10/   Menovanie zástupcu starostu obce 
Starosta obce Cyril Cabadaj  menoval za  zástupcu starostu obce Ing. Líviu Kopálovú.  

Ing. Lívia Kopálová menovanie prijala a poďakovala za prejavenú dôveru. 

Obecné zastupiteľstvo menovanie zástupkyne starostu obce zobralo na vedomie. 

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr. 0 

 

K bodu 11/   Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený 

zvolávať a viesť  zasadnutia obecného zastupiteľstva 
Starosta obce navrhol  Ing. Mariana Omelku a Ing. Líviu Kopálovú ako poslancov, ktorí budú 

oprávnení zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods.2, 

ods. 3, ods. 5, ods. 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

Predložený návrh bol schválený. 

Hlasovanie: prít.8 ; za 7, proti 0 , zdr.1   /Ing. Marian Omelka / 

 

K bodu 12/   Návrh na zriadenie komisií a voľba ich predsedov 
Starosta obce informoval, že obecné zastupiteľstvo /OZ/  môže v zmysle § 15 zák.č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení  zriaďovať komisie ako svoje poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. 

Komisie sú zložené z poslancov OZ a z ďalších osôb zvolených Obecným zastupiteľstvom. 

Zloženie a úlohy komisií vymedzuje Obecné zastupiteľstvo.  

Navrhol tieto stále komisie: 

Komisia pre financie, rozpočet a správu obecného majetku 

Komisia pre mládež, šport a kultúru 

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie 

Sociálna komisia 

Komisia pre prideľovanie obecných bytov 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

(zriadená v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu                

pri výkone funkcií verejných funkcionárov) 

Predložené návrhy komisií boli schválené. 

Hlasovanie: prít.8; za 8, proti 0, zdr.0   

 

Návrh na voľbu predsedov jednotlivých stálych komisií: 
Komisia pre financie, rozpočet a správu obecného majetku- predseda  Jozef Krajčovič 

Komisia pre mládež, šport a kultúru – predseda  Matúš  Čačko 

Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie- predseda Ing. Marian 

Omelka 
Sociálna komisia – predsedníčka PhDr. Lucia Žilinková 

Komisia pre prideľovanie obecných bytov- predseda Ing. Rudolf  Poništiak 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov - predseda  

Viliam Palák 

Predložené návrhy predsedov jednotlivých komisií boli schválené 



Hlasovanie: prít.8 ; za 8, proti  0, zdr. 0              

Starosta obce pripomenul, aby predsedovia jednotlivých komisií pripravili do najbližšieho 

zasadnutia  návrhy na členov komisií 

 

K bodu 13/   Ustanovenie členov Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone 

funkcií verejných funkcionárov 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných činiteľov je zložená                     

len z poslancov obecného zastupiteľstva. Starosta obce vyzval predsedu  komisie tejto komisie  

Viliama Paláka, aby navrhol členov tejto komisie.  

Viliam Palák  navrhol za členov: Ing. Ladislav Mačuha 

                                                     Ing. Rudolf Poništiak 

Predložený návrh bol schválený.  

Hlasovanie: prít.8  ; za 8 , proti  0, zdr.0  

 

K bodu 14/   Návrh na poverenie poslancov OZ k výkonu sobášiaceho, určenie 

sobášnych dní  a určenie  sobášnej miestnosti              
V zmysle §4 ods.1 zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. povinnosť sobášiť vyplýva z funkcie 

starostovi alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva. 

Starosta obce navrhol: 

za sobášne dni:   piatok a sobotu 

sobášnu miestnosť: obradnú sieň na  Obecnom úrade v Žabokrekoch nad Nitrou 

a poveril výkonom funkcie sobášiť:  Ing. Líviu Kopálovú 

                                                           PhDr. Luciu Žilinkovú 

Predložený návrh bol schválený. 

Hlasovanie: prít.8 ; za 8 , proti 0, zdr.0   

 

K bodu 15/   Správa audítora o vykonanom audite za rok 2021 

Hlavná kontrolórka obce informovala o vykonanom audite za rok 2021. 

Na základe dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách 

platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov audítorka konštatuje,         

že obec Žabokreky nad Nitrou konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 

pravidlách.  

Správu audítora zobrali poslanci na vedomie 

Hlasovanie: prít.8  ; za  8, proti 0 , zdr.  0 

 

K bodu 16/   Prerokovanie protestu prokurátora proti VZN č. 12/2010 o verejnom 

poriadku na území  obce. Schválenie VZN č. 1/2022 o zrušení VZN č. 12/2010                                      

o verejnom poriadku  na území obce.  

Hlavná kontrolórka obce pripomenula, že na predchádzajúcom zasadnutí bol prítomný JUDr. 

Dobrík, prokurátor Okresnej prokuratúry v Partizánskom, ktorý podrobne vysvetlil, čo všetko 

je v uvedenom VZN č. 12/2010 nesprávne alebo duplicitné. A preto navrhol vo VZN č. 12/2010 

zrušiť články 3,4,5 a 6. Po zrušení uvedených článkov, zostane vo VZN len nepodstatná časť 

ustanovení. Preto ste sa dohodli, že zrušíte celé VZN č. 12/2010. 

A keďže všeobecne záväzné nariadenie je možné zrušiť len všeobecne záväzným nariadením, 

poverili ste starostu, aby takéto VZN pripravil. 

VZN č.1/2022 o zrušení VZN č. 12/2010 bolo zverejnené v zákonom stanovenej lehote. 

Ing. Gabriel Šuranyi – navrhujem, aby obec pripravila nové VZN o verejnom poriadku v obci. 

Hlavná kontrolórka obce vysvetlila, že takéto VZN nie je pre obec povinné, nakoľko existuje 

niekoľko zákonov, ktoré hovoria o verejnom poriadku. 



Zároveň upozornila, že vypracovanie takéhoto VZN nie je jednoduché. Je potrebné dodržať 

všetky náležitosti, aby nebolo následne opätovne VZN zrušené z dôvodu protestu prokurátora.  

 

Obecné zastupiteľstvo vyhovuje protestu prokurátora č.  Pd 62/22/3305-2, zo dňa 17.08.2022 

proti VZN č. 12/2010 o verejnom poriadku na území obce zo dňa 9.12.2009 

a uznáša sa na VZN č.1/2022, ktorým sa ruší VZN č. 12/2010 o verejnom poriadku na území 

obce                                 

Hlasovanie: prít.8 ; za 8, proti 0, zdr  0 

 

K bodu 17/   Diskusia a interpelácie poslancov 

Milan Remeň – prečo sa zrušila Komisia pre školstvo 

Starosta obce – pretože bola nefunkčná 

Miroslav Poništ – ako je to možné, že pán Košík, žiadal informácie o našej škole a dodnes mu 

neboli poskytnuté. Otázka bola položená hlavnej kontrolórke obce. 

Hlavná kontrolórka obce – odpovedala, že na všetky podnety, ktoré jej boli doručené nielen 

od pána Košíka ale od všetkých občanov, odpovedala. Ak je niekto, komu písal pán Košík 

a neodpovedal mu, tak si tieto informácie musí zistiť na danej adrese.  

Miroslav Poništ – ako je možné, že vo voľbách bolo vydaných viac obálok, ako sa ich vrátilo 

späť. Kde je tých 5 obálok ! 

Slavka Remeňová-predsedníčka miestnej volebnej komisie –  rozdiel tvoria obálky, ktoré boli 

neplatné. Buď boli vhodené do nesprávnej volebnej schránky alebo  voliči vložili obálku                   

do obálky a obe vhodili do nesprávnej volebnej schránky.  Takže obálky sa nestratili. Boli 

vydané, ale neboli vhodené do správnej volebnej schránky. 

 V  tom prípade nemožno započítať takto neplatnú obálku. 

 

K bodu 18/   Záver 

Starosta obce poďakoval všetkým za účasť a poprial príjemný zvyšok večera.. 

 

 

 

                                                                                                                      Cyril  Cabadaj 

                                                                                                                       starosta obce 

 

 

 

 

V Žabokrekoch nad Nitrou, dňa  18.11.2022 

 

Prílohy: 

- Správa predsedníčky MVK o výsledku volieb 

- Sľub starostu obce 

- Sľub poslancov obecného zastupiteľstva 

- Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby ( čestné vyhlásenia starostu  

   a poslancov o nezlučiteľnosti funkcií, čestné vyhlásenie poslancov – členov komisie na    

   ochranu verejného záujmu ) 

- Správa o vykonanom audite za rok 2021 

- Návrh VZN č. 1/2022 

 

 


